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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР – Г-ЖА ЯНКА ГОСПОДИНОВА, на 

основание чл.91, ал. 3 от Изборния кодекс (изм., ДВ, бр. 29 от 08.04.2019г.) във 

връзка с Указ №53 от 19.03.2019 г. издаден от Президента на Република България 

(обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г.) за насрочване на избори за членове на 

Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Решение №150-

ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 

2019 г., във връзка с Решение №159 –ЕП от 12.04.2019 г. на ЦИК относно жребий 

при попълване съставите на СИК и Решение №10-ЕП-РИК20 от 08.04.2019 г. на 

Районна избирателна комисия Силистра относно определяне броя на членовете в 

секционните избирателни комисии по общини на територията на област Силистра, , 

кани местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции, за 

провеждане на консултация за сформиране съставите на 9 (деветте) секционни 

избирателни комисии и определяне статута на членовете им.  

 

Консултацията е насрочена за 17.04.2019 г. (сряда) от 10:00 часа в 

кабинета на кмета на  Община Алфатар. 

 

При провеждане на консултацията представителите на политическите 

партии и коалиции следва да представят: 

1 При провеждане на консултациите партиите и коалициите от партии 

представят: 

1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; 

- три имена и ЕГН на предложените лица; 

- длъжността в комисията, за която се предлагат; 

- образование, специалност; 

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице. 

2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние 

на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за 

образуване на коалицията за участие в изборите за членове на Европейския 

парламент от Република България на 26 май 2019 г. С тях се удостоверяват имената 

на лицата, представляващи партията или коалицията; 

3. когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя 

пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено 

копие от такова пълномощно; 

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите 

и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се 
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прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не 

се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. 

 

С Решение №10-ЕП-РИК20 от 08.04.2019 г. на РИК – Силистра за деветте 

секции на Община Алфатар е определен общ брой от 69 члена, разпределени по 

секции, както следва: 

 

СИК № 

 

МЯСТО ЗА ГЛАСУВАНЕ БРОЙ 

ЧЛЕНОВЕ 

20 01 00 201 гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2 

ОУ "Христо Ботев" 
9 

20 01 00 202 гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15 

НЧ "Й.Йовков-1894" 
9 

20 01 00 203 гр. Алфатар, кв. Попово, ул. "Ал.Стамболийски" №25, 

НЧ "Ведрина-1946" 
7 

20 01 00 204 Село Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47,  

Ритуална зала на кметство Алеково 
7 

20 01 00 205 с. Бистра, ул. Първа №6 

Кметство 
9 

20 01 00 206 с. Васил Левски, ул. Втора №1 

Клуб на инвалида и пенсионера 
7 

20 01 00 207 с. Кутловица, ул. Първа №1 

НЧ "Развитие-1942" 
7 

20 01 00 208 с. Цар Асен, ул. Трета №1Б 

Клуб на инвалида и пенсионера 
7 

20 01 00 209 село Чуковец, ул. Първа №3А 

Кметството 
7 

ОБЩ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ: 69 
 

При определяне съставите на СИК ще се спазят приетите с Решение №139-ЕП 

от 10.04.2019 г. на ЦИК Методически указания за определяне съставите на СИК на 

територията на изборния район и на териториите на общините в него в изборите за 

членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както 

следва:  

         

  

ГЕРБ БСП ДПС ОП ВОЛЯ ББЦ РЕФ 

  
54,60% 45,40% 10,46% 11,39% 5,06% 2,00% 2,00% 

  

21,84 18,16 7,22 7,86 3,49 1,38 1,38 

ОБЩО 

ЧЛЕНСКИ И 

РЪКОВОДНИ 69 22 18 9 9 9 1 1 
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ГЕРБ БСП ДПС ОП ВОЛЯ ББЦ РЕФ 

САМО 

РЪКОВОДНИ 

=3*9 = 27     39,06% 42,19% 18,75%     

  9 9 3 4 2     
 

 

МОЛЯ, БЪДЕТЕ ТОЧНИ!!! 
 

 

 

ЖИВКА БАНКОВА 

Секретар на община Алфатар 


